
THÔNG TIN BẦU CỬ QUAN TRỌNG 
 
Important Union Election Information : To view these instructions in Spanish, Vietnamese, 
Simplified Chinese, or Russian, please visit www.seiu503.org/weare503/. 
 
关于工会选举的重要信息：要查看说明的西班牙语版、越南语版、简体中文版、或俄语
版，请访问 www.seiu503.org/weare503/。 
 
Важная информация о выборах в профсоюз. Ознакомиться с этими инструкциями на 
испанском, вьетнамском, упрощенном китайском или русском языке можно на сайте 
www.seiu503.org/weare503/. 
 
Información importante de las elecciones de la unión: Para ver estas instrucciones en Español, 
Vietnamita, Chino simplificado, o Ruso, visite www.seiu503.org/weare503/. 
 
Thông Tin Quan Trọng Về Cuộc Bầu Cử Của Liên Đoàn: Để xem những hướng dẫn này bằng 
Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Trung Giản Thể hoặc Tiếng Nga, vui lòng truy cập trang 
web www.seiu503.org/weare503/. 
 
Cuộc bầu cử Người Đại Diện Tiểu Vùng sẽ diễn ra từ: 9:00 (giờ Thái Bình Dương) ngày 29 
tháng 3 năm 2022 cho đến hết 17:00 (giờ Thái Bình Dương) ngày 19 tháng 4 năm 2022. 
Cuộc bầu cử sẽ áp dụng phương thức bỏ phiếu điện tử qua mạng và do Dịch Vụ Bầu Cử Toàn 
Cầu tiến hành; tuy nhiên, những thành viên đã yêu cầu cung cấp lá phiếu giấy trước thời hạn đề 
cử sẽ nhận được lá phiếu giấy qua đường bưu điện. Những cử tri đã yêu cầu cung cấp lá phiếu 
giấy vẫn có thể bỏ phiếu qua mạng nếu chọn phương thức này. Khi đó, chỉ lá phiếu qua mạng 
mới được tính.   
 
Hãy xem thông tin ứng viên tại trang web: seiu503.org/weare503/ 
 
Để Bỏ Phiếu Qua Mạng:  

1. Khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, bạn sẽ nhận được email từ helpdesk@voteges.com qua email 
cá nhân của mình trong hồ sơ với liên đoàn.  Đây là email mà bạn phải sử dụng để đăng 
nhập và bỏ phiếu. Hãy nhấp vào liên kết web trong email đó để đi đến cổng bỏ 
phiếu hoặc truy cập SEIU503Local99.gesvote.com. Lưu ý rằng trang web bỏ phiếu mà 
bạn nhận được chỉ dành cho tiểu vùng của bạn.  

2. Hãy đăng nhập bằng cách nhập Họ, ID Duy Nhất (bên dưới tên và địa chỉ của bạn), Năm 
Sinh và Địa Chỉ Email Cá Nhân (bạn phải sử dụng địa chỉ trong hồ sơ với liên đoàn). 
**Bạn có thể nhập số điện thoại của mình để nhận mã bằng tin nhắn văn bản.  

3. Sau khi XÁC NHẬN kiểu lá phiếu, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bỏ phiếu. (Kiểu lá 
phiếu sẽ cho biết tiểu vùng của bạn. Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về kiểu lá phiếu 
hiển thị, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Hỗ Trợ Thành Viên theo số 1-844-503-SEIU 
(7348) trước khi tiếp tục bỏ phiếu.)  

4. Vui lòng vẫn mở trang bỏ phiếu và kiểm tra email trên cửa sổ/tab mới (hoặc văn bản 
trên điện thoại di động) để biết Mã Bỏ Phiếu Mã Hóa Duy Nhất. Hãy nhập Mã Bỏ 
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Phiếu Mã Hóa Duy Nhất vào ô cùng với năm sinh của bạn trên trang bỏ phiếu để truy 
cập lá phiếu điện tử. 

5. Trên lá phiếu, bạn sẽ xếp các ứng viên mà mình chọn theo thứ tự ưu tiên. Vui lòng xếp 
tất cả các ứng viên theo thứ tự (ví dụ: lựa chọn ưu tiên đầu tiên, lựa chọn ưu tiên thứ 
hai, lựa chọn ưu tiên thứ ba, v.v.) Sau khi chọn xong, bạn có thể xem lại các lựa chọn của 
mình rồi gửi lá phiếu điện tử. 

6. Sau khi gửi lá phiếu điện tử, bạn sẽ nhận được email xác nhận qua địa chỉ email mà 
mình cung cấp.  

 
Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần được trợ giúp, vui lòng gọi điện tới Trung Tâm Hỗ Trợ Thành Viên 
SEIU Local 503 theo số 1-844-503-SEIU (7348).  
 
Đại Hội Đồng Năm 2022 
 
Đại Hội Đồng Năm 2022 – cơ quan quản lý tối cao của SEIU Local 503 – sẽ nhóm họp từ ngày 
11 đến 14 tháng 8 năm 2022 tại Hilton Portland Downtown ở Portland, Oregon. Bất kỳ thành 
viên nào cũng có thể đưa ra nghị quyết đề xuất sửa đổi Nội Quy, Chính Sách & Thủ Tục Hành 
Chính (AP&P) của Liên Đoàn hoặc thông qua chính sách cho Liên Đoàn. Để biết thêm thông tin 
về Đại Hội Đồng, các nghị quyết của Đại Hội Đồng, thời hạn nộp và định dạng nghị quyết, vui 
lòng truy cập trang web seiu503.org/weare503.  
 
 


